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atual Govêrno, foram realiza
dos apenas quatro concursos

(Jogos e Recreação, Música
e Canto Orfeônico, Servente
e Auxilia» Acadêmico de Me
dicina).
Para êsses quatros concursos

Inscreveram-se 10.475 candlda- .

___

t tos, dos quaís apenas 456 to-
1=�==���=7��==================�==============================��==��==============================��I,ram aprovado8,posteriorme�

JARAGUA DO SUL (Santa Catarina) Bäbado, 4: de Abril de 1964 N°. 2.273 tt:ód�t��o'Dist�%'����

. recedído de sucessi
vas ondas de agítaçäo
que vinham intranquili
zando o país, teve inicio
nas últimas horas do mês

I de março pronunciamen
tos dos, governadores
Magalhães pinto, Adernar
de Barros, Carlos Làcer
da e Ildo Meneghetti, a

que juntaram as fôrças
armadas. Coube ao Exér
cito, à Marinha e à Ae
ronautica o principal pa
pel da defesa do regime,
da liberdade e o respeito
à Constituição, 'que em

menos de 30 horas puze
ram por terra o govêrno
do sr. João Goulart, à
testa do Govêrno da Re
pública dois anos, 6 mê
ses e vinte e quatro dias,
como sucessor do Presí
dente Jânio Quadros.
DepOIS de manter o seu

govêrno entre a direita
e o centro, desviou-se

pertgosameute para a

esquerda, com pronun-

cíamentos, alguns dêles,
ferindo profundamente o

sentimento do povo e

das classes sociais, eco
nomicas . e militares, o

que provocou generali
zada onda de mal estar,
com contagios ao seu

próprio govêrno, consta
tando maís tarde que o

seu dispositivo militar
estava completamente
minado e que não podia
manter-se na Presidência
db República, senão pelo
derramamento de sangue,
caso oferecesse resis
tência. ,

Ante a evidência .dos
Iátos, depois de perma
necer na Guanabara, em
companhia damaior parte
do ministério, fugiu de
Brasília, em avião, com

destino ignorado, tendo
sido prêso o Ministro da
Justiça - Abelardo Jure
ma, quando êste tentava
tomar um avião. O Go
vemador Miguel Arraes,

de Pernambuco foi de

pôsto, através de "im
peachment" e o gover
nador do Rio de Janeiro,
Badger Silveira, foi reeo
lhido, prêso ao Arsenal
da Marinha. Pelegos e

outros elementos ligados
às empresas e entidades
controladas pelo govêrno
estão sendo présos e

substituídos, com o con

veniente processamento
pelo atentado à seguran
ça nacional.

O Presidente da Câ
mara Federal de Depu
tados, sr. Ranieri Mazzilli,
prestou juramento e foi
empossado na Presidên
cia da República às 2,40
horas do dia 2 de abril
de 1964, pondo rim à hora
mais dramática da vida
brasileira. Dentro de 30
dias serão eleitos, por
'fia indireta, um presí
dente e vice presidente,
que tanto podem ser. do
Congresso ou não, e que
terminarão o mandato
abandonado por João
Goulart.

atuantes de nossa comuna vência pacifica, do res

estiveram atentos aos peito às leis ditadas pelos
acontecimentos, não se homens escolhidos 'pelo
omitindo um momento povo, do cumprimento
síquer, ciosos de seus

de brasilelros e patrio
tas, tõdos irmanados num

mesmo pensamento e

ideal que é o da convi-

atendimento aos legiti ..
mOB anseios do povo.
Voltamos à normali

dade. Voltamos a viver
em paz. Avante povo
brasileiro; em busca da
grandesa da Pátria, agora
novamente livre e sobe
rana.

,

maior penetração no interior do catarinense

Müller

Diretor:

EUGENIO VITOR SCHMÖCKBL

lmpresso na :

Sociedade Grjlic. A venid« Ltds.,

Presidente �oão GouIart .delxcu a prestdêncíc

do dever dos governan
tes, ds aplicação honesta
dos dinbeiros que per
tencem ao povo e o

Renovação com Bender
uma realidade!

I

.Cartas Consultas

Prosseguindo seu rotei
ro politico o candidato de
renovação visitou nos dias
22 e 23 de março os mu

nicipios de lraperna, Porto
Belo e Tiluces. O jovem
politico que desfraldou a

bandeira de renovação,

seré rambem a minha ban
deira .•

Dr. Nilson 8ender

movimento renovador,
dizendo inclusive que éra
a unica forma capaz de
reconduzir a oposição ao

governo. Do discurso ex

traimos os segnlnres rö
picos:

- «Dr. Bender, muito
embora já vergado pelos
meus 70 anos de lutas,
muttos dos quals dedica
dos ao nosso parttdo. a

Campanha de Renovação
que V.Se. 'Vem proclaman
do é o íeror preponderante
e índíspensevel pelo qual

•
a oposição fará o governo
em 65.
e mais adiante:
- «Vejo, dentre POSSI

veis candidatos, de nosso

Partido, à Convenção de
2 e 3 de maio próximo,
em V. ôa. Dr. Bender, o

elemento jovem, atuante,
trabalhador e que reune

pela adrnínistreção que faz
he 14 anos ne Empreza
que é Diretor Gerente, as

condições e qualidedes de
ter, na minha pessoa, con

fiança que merece. E digo
mais: Faça Dr. Bender.
de minha casa, nas suas

peregrinações, a sua lenda
de trabalho».
Concluindo disse o Dr.

João Bayer -Filho:

O Dr. Nilson Bender,
contínue em sua jornada
rumo à convenção que
deverá homologar a sua

candidatura ao Govêrno
do Estado, devendo vtst
lar o alto Vale do Iraieí,
entre os dies 4 a 7 de
abril, realizando concen

trações, conforme o roteiro

que se segue: -Dta 4 em

Ibtrerne com Presidente
Getulio, Done Ema e Wir
mersum; dia 5, em Taió
com os Dlrerortos de Rio
do Oeste, PCIISO Redàbao.
Rio do Campo e -.5alele;.
die 6, em Iruporanga, Im-

'

bula e Perrolândíe e dia
7 em Laurentino, Trom
budo Central e Rio do
Sul' com Diretório de Lon
tras e vereadores de am

bos os municípios.

e

recebeu nos municipios
mencionados verdadeira

consagração pela cause

renovadora. Expondo os

motivos que o levaram a

encabeçar o movimento,

INDUSTRIAL, Guaeamirim Com a volta As gloriosas fôrças
do país 80 respeito às leis, à democracia, do res- armadas, com o concurso

peito à Constituição e do repúdio ao comunismo, de governadores demo-F

quasi que não valid mais a pena escrever sôbre o eretas asseguraram mais

assunto; contudo, 'os homens que compõe o governo uma vez o pleno exerci
democrático, aevem ser lembrados das dificuldades cio da democracia, sem

com que passam tôdas as classes sociais e eeono- derramamento de sangue,

micas, especialmente a industrial. Ninguem ignora permitindo a continuida

os males da limitação da livre iniciativa. Por mais de do direito de liber

de uma vez ficou comprovado que onde não existe dade, da manítestação
a iniciativa privada, a Nação geralmente não expe- do povo, através da tele

,

rimenta grandes progressos. vis�o, rádio e jornal,
Assim já aconteceu com a estatização do nosso séríamente ameaçados

petróleo. De tanto dizer que o petróleo era nosso,

I
de estr�ngulamento por

que acabaram criando a Petrobrás e, ainda bem oportunistas v�rm�lh08
pouco foram encampadas as refinarias particulares, que querIam Impor a

passando \ a constituir monopólio do Estado_ E o escr�v';itura ao povo

que aconteceu? Quanto mais se encampava, quanto brasileIro.

mais se passava para o Estado as rédeas de tais

organizações, mais caro ficava o combustivel .. '.

quando existia combustivel, porque as greves de

máus brasileiros encareciam ainda mais o tão ne

CE>ssário produto ao desenvolvimento do Brasil.

Agora criaram a Ele.trobrás. Aparentemente
muito bonito. Dizem que é para eonstruir novas

centrais elétricas, eBtre outras coisas, Muito bem,
Falou-se, tambem, no barate'amento do custo de vida.

No tabelamento das mercadorias. Nada devia 'ml:lis
Bubir de prêço. E olbe, Sr. o que acontece. Enquimto
as emprêsas pertenciam a particulares, ou eram de

economia mista, pOdia-se' ainda aguentar o prêço
do quilowatt, com racionamento ou sem raciona

mento. Mas agora, as coÍsas andam proibitivas. O

prêço do quilowatt, cot;Il tôda a enfiada de taxas

de demanda, impôsto único, previdência, etc., elC.

aumentou em até 700% em determinados casos· Com a aproximação do que as aUloridades não rial de sargela que. se

Como se pode yender barato iii o própr.io govêrno inverno, o norte e nordeste tenham se, anlecipado à conservam estradas, mas

prega O ,encarecimento do produto Oll o empohre catarinense experimenta os época da estação chuvosa com malerial resistente ao

cimento dO' industrial, qUEl j� anda' pela hora da primeiros deitos das chu afim de, garantir uma mo- tráfego e às eSlações .:Ii

morte com tantas 6 tantas contribúições.
, vas, enfrentando estradas vimenlação segura'de veí máticas. Muito dêsse

Entendo que os novos dirigentes devem ser em mau estado de conser- culos. Enlre Curitiba .
e malerial existe e seria

alertados para tais cisos. Só se encamp'l um'a em ·vação. Inúmeras estradas joinville só viaja aquele,motivo de' uso (> satisfa

prêsB de utilidade t)ública, quando ela já não des- municipais e; eSlad,uais' que tiver exlrema necessi- ção do crescente desen

pertar mais interesse pela8 empi'êsas particulares. estão em estado laslimá- dade de viajar. De joinville volvimento automobilís

E amda assim, não autoriza o govêrno cobrar do ve.l, trao.slornando o nor- para Blum�nau. no Irecho tico. si houvesse um

"coure" do consumidor ou do contribuinte, o déficit mal tráfego de ve{culos. que vai da cidade dos pouco de bôa vontade.

que nem semp�e encon!'ra uma justific�H,.lão pl,ausive.l" Além da falta de material Principes até JaragQá do Esperd-se sempre pelo
.

Deve o novo 'governo separar e classJ.flCa',· tals adequado para, manter a Sul, esiá unia verdadeira asfaltamento da denomi

atividades. Entregá-las a particulare� e não precisam base das rodovias, a con- calamidade pública. esse nada BR 89. aquela que

ser necessáriamente estrangeiras, para que explo- servação 'por par.te dos Irecho só é bom quando deve sair de JoinviJle para

rem os serviços. E temos certesa que os' sustQS (ias re�ponsáveis ,tem 'sido está patrolado, isto é, Blumenau, via Massaran,

súbitas altas não serão tão pronunciadas
-

como as quasi nula o que vem de Quando a patrola passa e duba, ,pas'sando nas ime-.

'que experimentamos agora. E, ainda que o EstadQ agravar ainda mais o su- j o g a a s u j e Lr a da diaçõelS de sé d e de

explore tais serviços, um racional plano de �cono- plício
.

dos que precisam beira·da-estrada para o' Guaramirim Mas essa

mia certamente traria um custo de, quilow lU hem d_iariamen"�' ganhar o Se,!! ,centro, tt:tp'and9 a burra- .estrada,. pelo menos. o

mais em conta. Para sossêgo d�s indU!�triai.B e em pão, montado numa vià. queir,a'" que mÇiis parecem tn�cho em aprêço, exisle

beneficio do povo, que pagaria menos pelos artigos lura. cral�ras de um campo de SÓ' no papel, daí porque

qua ,conêome.
'

, batalha. Lógo Se .eslá, a urge uma prov.iifJência
Gratos pela publicação desta cárta. -.' Ê realmente de lamentar ver que não é co�· mate- capaz de, i:1ssegUl'--" con

- «Dr. Bender, não le

nha V. Sa, cootrangimento:
Diga ao povo, sem receio
e orgulho, aquilo que re·

almente V. Sa. é: seu Ira

balho, suas virludes, sua

dedic�ção a causa demo
crafica e ao partido; seu

esquema de RENOVAÇÃO

Em Jaraguá do Sul,
embora não houvesse
manifestação ostensiva
do govêrno � da Câmara
Municipal de Vereadores,
o täto é que &.s fôrças

acabou por receber a ma

nifestação de solidariedade
por parte dos Diretórios
de lIapema, Porto Belo e

Tijucas.
Mail!! uma página bri·

lbante foi escrita em

defesa da liberdade e

do respeito às leis.

DR. BAYER FILHO:

ENl..ACE

Pronunciamenlo de
a I tas i g n i f i c a ç ã o.

,Em Tijucas o candidalo
B-ender foi saudado pelo
eminente politico Dr. João
Bayer Filho que em bti
Ihante discurso, discorreu
sobre os objetivos do

e'm Franca, São Paulo,
realiza-se hoje o enlace
malrimonial do jovem ja
róguaense, Lélio Machado
Reiner, filho do Snr. Leo
poldo Reiner e Senhora,
direlor-chefe da Sociedade
Grafica Avenida Ltda., com
a gentil senhorita Nery Ni·
ce, filha do casal AlberIo
Biacalana e Seohora.

"Correio do Povo" de
seja ao jovem casal todas
as felicidades.

Esfadoo Estradas
dições mínimas de trcifego
nas estradas 'estaduais.
Por outro lado: as eslta

das municipais lambem'
eslão em pelição, de
miséria. Estradi:!s, como

por exemplo éJ Estrada
RIbeirão Grande do Norte,
é quasi motivo de cadeia.
Nem carro de boi não

passa mais. Os vereadores
da zona já criaram alé
calos de. lanlo subscritar
requerimentos ,de provI
dencias. Sem contar as

outras, Ião ou' mais

perigosas.

Está na hora de provi
dências. Aproveitando êsse
sopro de renovação que
se ·inaugura. Para 'que
não haja decepções;
pos'teriormenle.
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A ÚNICA*linha
completa de

caminhões
nacionais!

NOVO SUPER F-l00
,

NOVO SUPER F -350 NOVO SUPER F-600
CAVALO-MECANICO

-Venha conhecê-lá de perto no seu Revendedor Ford

" Ca§al ato Amerll,C2lIDlO §c' Ao Mercado
Divisa é

•

sepvl.p

Página 2

§ (O)(C.llA\li�
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�,
t·

Fazem anos, note:
Severino Schi�chet;
- Max Thieme Junior;
- Hemtntio, filho do

sr, 'Victor Glowatzkí, em
Garibaldi.

I
'(.I

Fp�em anos am�nhã:
Irene, espôsa do sr.

Arquimedes Dantas, em

Florianópolis;
- Cleyde Terez.a,

filha do casal Carlos' e
Tereza Chiodini; !
- O sr. Lorenço Gres

singer;
- Dário, filho do sr.

Rolando Schütze, em
Estrada Schroeder;
_' () er. Gustavo Hen

schel, em Estr. It'lpOCÚ;
- Anette, filha do casal

Nelson Driessen e Yolan
da Wilhelm Driessen.

Dia 6:

A sra. Ana, espôsa do
sr. Hilário Bona;

- Verediano Borges
dos Reis, em Corupá ;
- Raul, filho do sr.

Augusto Gesser, em Con
córdia;
- o jovem Edson Oar-:

los, filho do sr. Haroldo
Schulz.

Dia 7: /

'Ilca, filha do. sr. Gus
tavo Henschel;

Dia 8:

O sr, Miguel Schwartz;
- Nair, filha do sr.

Eug ê

u
í

o+So a r e a.: em

Corupá;
- o sr. Alfredo Müller;
- E 1 f i, filha do -sr..

Leopoldo �idel, em Co
rupá.

Dia 9:

- O sr. Ewaldo Ber
nardo Schmöckel, em

Curitiba;
- o jovem Júlío, filho

do sr. José Scheuer, em
Estrada Garibaldi.

Dia 10:

Lauro Voltolini; :
_ Sra. Maura, espôsa

do sr,
_ Ruy Sehmídt, em

Curitiba;
- Lina, espôsa do sr.

Augusto Tomelin, em

Itapocúzínho ;
- Mathilde, espôsa do

sr. Luiz Pavanello, em

Itapocuzinho.

--«��,
Cure seus males e poupe seu
bom dinheiro comprando Da

FARMAGJA NOVA
de ROBERTO M, HORST

a que dispõe de maior sortímen,
to na praça e oferece seus arti

gos à preços vantajosos
Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguã
�����
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II'I� 'TI\\Tr� Qfc1Uln�,.�, G:at§clllw li,' Apotheke "S'cbuw-Ili. DR. WALDEMIRO MAZU�ECHEN iilJ.:Vll I li MÉDICO IIii li JARAGUA. DO �UL 1:,1 Rua Presidente -Eptréêlo Pessôa N0, 704 !.l..ii 'Cirurgião.- Dentista ii ii" ...

iiii II MEDIKA!l.1ENTE UNn PAoFÜMERIEN li (antiga residência de Emanuel Ehlers)
-

iiii CLíNIO" ._ PRÓ,'TESE CIRURGIA' ir l' V -s 'I

ii "" ii
'- ii Clinica geral médico - Cirurgia de adultos a II

li I
'

ii Das Symbol der RechtscHftffenheit,
\
des II crianças Partqs Dierhermle - Ondas curtas e iii!.

'ii 'A'V JMarechál Deodoro, 587 _' JARAOUÁ ob SUL II, Vertrauens' und der Dienstberkelt, die .ôte ;i Oltt'd curtes > Irroutotermia Bisturi-elétrico Elec- II

li
' .

Defronte a Igreja Matriz li arn besten zu den geringaten Preisen bedleht. li Iro cauterização. Raios Infra vermelhos e azuts. li
'1' ii 'I II
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o Doutor Raoul Albrecht Buendgens, Juiz de
Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catariria, Brasil, na forma da leí, etc,

FAZ S�BER aos que o presente edital de
citação, com o prázo de trinta días virem ou dele
conhecimento tiverem, que por parte de ROBERTO
RISTOW, residente e domiciliado neste município
e Comarca, foi requerida uma ação de usucapião,
para aquisição do domínio do seguinte imóvel:
"Um terreno, com a área de 41.400 m2., situado
neste município, com as seguintes confrontações:
de um lado, com 224 metros, na Estrada Rio Cêrro;
de. outro lado, com 217 metros, em terras de Alvino
Mathias; entre terras de Alfonso Krüger em três,

---

Itnaas de 58, :124 e 309 metros e terras de Roberto Dr. Francisco Antonio PiccioneRístow em duas linhas de 230 e 110 metros e de
Allredo Fischer, com 168 metros". Feita a [ustífí
cação de pósse, foi a mesma julgada procedente,
por sentença. E, para que chegue ao conhecimento
dos interessados e ninguém alegue ignorância,
manda o MM.' Juiz de Direito, expedir ,o presente
edital, que será afixado na sede dêste Juízo, Edi
fício do For�, no lugar de costume, e, por cópia,
publicado na forma da lei. • Dado e passado nesta
cidade de Jaraguá do Sul, aos vinte e cinco días
do mês de março de mil novecentos e sessenta e

quatro. Eu, Amadeu Mahfud, Escrivão, o subscrevi.
(as) Raoul A. Buendgens, Juiz de Direito. A pre- .iW!I!I!!!!!!l!!; �..

nt·J��:��áC�r�{�:b::�A:���;��t:D 11:- O R. tc�u�,,�o !�5;"1T E R

li rl-��.;; a-e1.- -�81 e ;-II.:·-�
c U Á "

I II - JARAGU DO SUL --

II

I d
� .

C
� •

L I Moderníssimo "A/ROTOR"!I II
n ustna e omerclo eopo do João Grubba S. A.I li Medicamentos e Perfumarias I!Reduz o rempo de t r a b a I h o

�"I n Simbolo de Honestidade, Confiança e Presteza '.11.Assembléia Geral Ordinária
e aumenta o conforto do CLIENTE. Ih Ih

EDIT AL DE CONVOCAÇÃO I"
II: ii A que me or e atende ii

?

II II e pelos menores preços .JPelo presente edital de convocação, são con-
'..

CLíNICA - CIRURGIA - PRÓTESE

1iI,'_:
'=:===-_-:::::======-===i(

vídados os senhores acionistas desta sociedade à .1 RAIOS X
IIIse reunirem em assembléia geral ordinária que -

será realísada em nossa sede social à rua Benja- m 'C o n sul t ó r i o: Av. Getulio Vargas, 198 I I
�i!.�:g�:�!! .!�!:;:��ft��i���:: à;.1�·t�!����:) I"""" �xo ,ao DepÓSiI: d: An::;ca: " ,I

ORDEM DO DIA:
1. - Exame, díscussão e aprovação do ba

lanço geral, contas de lucros e perdas encerrados
em 31 de dezembro de 1963; relatório da diretoria
e parecer do conselho fiscal do exercício de 1963;

2. - Eleição dos membros do Conselho Eis
cal e suplentes para o exercício de ,1964 ;

3, - Outros assuntos diversos de ínterêsse
social.

.

AVISO
Acham-se à disposição dos senhores acionis

tas, no escritório da sede. social, os documentos
à que se refere o art. 99, do decreto-lei n. 2627,
de 26 de setembro de 1940, ,

'

Jaraguá do Sul, em 12 de março de 1964.

LEOPOLDO JOÃO GRUBBA-, Dir. 'Pres.
I

Aldo Jaraguá S/A. Ind. e'Com.
ml'ÖiES!!IiE!!EE.,�lÍ=i!=-lI�; "�I=!i===:l**!1 :!1==!':i ',=,I=-�iE!!!!i" ����������.

'Assembléia Geral Ordinária 'g I 2Z:í1:3:St'a:S1:;8.:S1'Z:S1'Z:S?;3:S1:;8.:S2:3:S�

Pelo p��;.r"�: I��:�=:V����:�...nhor••• lDlr. Mlilllrmo ]Barreto �e .A\leve�o IOODOOil_OO-
acionistas à comparecerem a assembléia geral III II II c::::::>c::::::;::...... <:::::oc::::::;::.c::::::::oc::::::::::a

ordinária a realizar-se no dia 6 de abril de 1964, 1',11, II ••••Ga.. I:ii MUD A 5às 15 (quinzE') horas na sede soc�al, afim de deli g " " II
berarem sôbre a seguinte ordem do dia:

iii' iii F >·r O
U UI

rutner.JS e rnament"is
1. - Discussão e aprova'ção do balanço geral ::. Com escritório nésta, cidade 'A Marechal Deodoro

�9�:�ais documentos referentes ao exercício de ,I� da: Fonseca nO. 122, para melhor
a

ser:'ir' seus' c li e nt es; I *�k)�!i:�:�'M���:��::r?:�
2, "- Eleição do nôvo conselho fiscal; i,�,�. mantêm est.reito intercâmbio )'udiciá'rio com osex·Escritórios I ��.t���>i�e.i'ê:���fia�,o��D��õ. - Assuntos de interêsse social.

'III 'de Advogacia DR. HERCILIO ALEXAN,DRE DA L,UZ. iii' feras, Palmeiras� etc" etc.
3araguá do Sul, 8 de janeiro de 1964, T n

FRIEDRICH BARG, Presidente I.ii com s�de em Joinville. e São Francisco do Sul;' está em Iii PEÇAM CATALOGO
I

d' Ia .ILUSTRADO
NOTA: Acham se à disposição dos senhores III' con lções de, também" aceita,r causas ,para 'âquelas Co- 1-"1acionistas no escritório d�sta Sociedade, os .docu ..

marcas sem maiores onus para seus constituintes' g LeopoldO Seidel

��ni.��7� 2:e2;ed:e::f:m�r�t��0 1��0�0 decreto-lei ,1'_:1 ,II :,=mil ... 1 J_Il5E"

'

x=m '1!!S!!!::;EE��iIU'�il c::;::::.���!;.'�ce:a

CORREIO DO SABADO, DIA'

DELEGACIA AUXILIAR DE POLICIA r'F::::::�:::::=:::::::::'=:::;�:::::::::::::;::::::::::::::::====::::::::::::=::�::::::=:::::::::::::;\-;

II JD)lo IElllClH[ J[!lUfIWANN li
Por déterminação da' Diretoria de Veículos e H MlBDiCJO CIRURGIA., IITrânsito Público ,d� Florianópolis e de ordem do: li Formado pelas Faculdades de Med,.icina .das Univer- liSt. Deleg�do de 'Polícia, comunica aos interessados, II id d d C lóni (AI h) PA A IIna obtenção '�a cart_eira de motorisre, que a comissão II

SI a es e oionta . eman a e o,rto legre II
eXAallll�adora, estare nesta cldade, nos dies 6 e 7 do II CIRURGIA - seNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B Il
mes víndôuro. !I CLINICA OERAL II

.....
a Ih I'

. II II
v ra me ores .esc arectmentos, queiram se ii II

dirigir à esta Delegacia com antecedência. ii Longa prätlea em Hospit;Jls Enrop�o8 II
Jaraglllá do Sul, 19 de março de 1964, II

\

Consultório e residência: n
Os n i II ü II e r, Eserivão de Políeia ii Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 IIII I

t! G:ONSULTAS: I!GenIra ii '

Pela manhã: das 8 1/2; ás II horas II
li Pela tarde: das 14 1/2 as 17 1/2 horas 11
ii Atende cham'ados tambem à Noite U
ll�_.__. . . ..).i�_ _._-_..-----------------_._---- _--_::::!/

-AVISO-'

�:::::::::==:::::::::=:::=::::::::::::::==:::::::::::=::::::==::::::::::::::::::::::::::::::::: ii
III DR. IVO KAUFMANN iI!
II II

li ii
I) -- Cirurgião.Denlista -- ii
!! IIii n
II Consultórlo: - Rua Preso Epltacio Pessoa 139 II
II !i
li II
ii (em frente da eMPREsuL) II
li II

i:,! 1'1- Aparelhagem modernissims -

I) i!
Itl RAIO X - CUNICA - CIRURGIA !\!
II PROTBSE - CLINICA INFANTIL II
:::===::::::::::::::::::::::::::========:::::::::::::.-.::,.=::::::::::::==

Vende-se -

Vende-se uma propriedade contendo uma casa
de material e uma casa de madeira, situado à Rua
Epitácio Pessoa, 497 em Jaraguá do Sul.

Informações com Dr. Piccione, em Corupá.

EDITAL
(Ação de Usucapião)

:IH: ]F; .D -.:co-c.R.:lH. 1."Z

Cirurgia e Clínica de Adultos e Crianças
Partos - Doenças de Senhoras

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - CORUPÁ
Residência: Dr. Nereu Ramos, 4:19

n�;���
f: CIRURGIA DO ESTOMAGO - VIAS BILIA- :1
fi RES, INTESTINOS - Cirurgia de Senhoras il
t� Diagnóstieo Precoce do Clncer nas Senhoras iJ
� i�': Comunka ao. seus dientes que atenderá no seu

:l�; novo consultório oi Rua Artbur Müller n' 160 :

�, (AO LADO DO NOVO HOTE�) ;

lL�:.:..::�,.:":�,,:�:.�.� ..�:::',, .��.,:'�:::r,��:..J II

Página 3

Alberto Bauer S. ,A. • Iod .. e Com�
A8s�mbléia Geral Ordinária

CONVOCAÇÃO
Pelo presente "ficam couvídados os Senhores

Acionistas para uma Assembléte Geral Ordináriá,
a realizar-se às 16 horas do díá '25 de abril de 1964,
na sede social a Av. Mal. Deodoro, 739, em Jaraguá
do Sul; afim de apreciar a seguínte ordem do dta:

1) -:- Discussão e aprovação das contas da
diretoria;

,

2) - Eleição do díretor-comercíal ;
3) - 'Eleição do conselho fiscal;
4) - Assuntos de Interêsse- da sociedade.
Acham-se à disposição dos srs, acionistas, na

sede social" os documentos a que se refere o
art. 99, do decr. 2,627, de 26-9-40,

_

Assembléia Gl9ral Extraordinária
, Ficam convidados os srs. Acionistas para uma
Assembléia Geral Extraordínáría, a realiza{-se na
sede social, à Av. Mal. Deodoro, 739, pelas 17 hs.
do día 25 de abril de \ 964, afim de deliberar sôbre
a seguinte ordem do día :

a) - alteração dos estatutos, arts. 8 e 14.

Jaraguá do Sul, 25 de março de 1964.
Alberto Bauer S. ;11:· Indústria e ,Comércio

ALBERTO BAUER,' Dir. Presidente

��---_���w��_�
I FOTO PIAZERA I

DePRoNTB Á PRepelTuRA - JARAGUÁ DO SUL

fotografias em Geral - fotocopias de Doeumeetos -

filmes e Material foto - Aparelhos e Acessórios

A pedido. atende a domicilio e tambem
em lo..:alidades YiziD.has

I � ·

Dp. ReinoldoM�
II ADVOGADO II i

Escritório ao lado da Prefeitura

JARAGUÁ DO SUL

VENDE-SE
Uma 'propriedade com 1.200 morgos - terras

apropriadas pera o plantio do arroz - contendo
o seguinte:
Uni bananal com 10,000 pés produzíveis.
30 rnorgos de arrozeira plantada.
10 mil merros de valas pera arrozeiras.
Llma estrada consrruída dentro do terreno (2.500mts)
250 pés de. árvores fruríteras enxertadas.
1 casas de medeírs.
3 pasto cercado com araine.
12 mi) pés de aipim.
1 Baledeira n,O 3 - corri motor - ótimo estado.
1 Carroça - etc. ele. etc.

Melhores informações com Vitor Zimmermann.
nàs �0JAS DOUAT - Filial Jaraguá �o__sul,1

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Disse que ,O Govêrno,
ao desprezar a eficiên
cia com que Oapuava era

administrada - 17 ho
mens para produzir mil
barrís diários, enquanto
as refinarias da Petro

brás empregam 49 ho
mens para o mesmo fim-,
visou apenas a contar
com maís cinco refina
rtas "para pagar régi,a
mente seus protegidos,
sobretudo os agentes sub
versívos do Comando Ge
ral dos Trabalhadores".

Rêde Rodoviária Nacional
Segundo informa o ário municipal cornpreen-

'«SETICESP», orgão do dia uma rêde com a exten

Sindicato das Emprêsas são de 415.377 quilômetros
de Transporte 100eresradu- sendo de notar que boa
ai de Carga do Estado de parte dos dados apresen
São Paulo, a rêde rodovi, tados corresponde ao pe·
ária do país abrangia, em riodo anterior a 31 de de
! 0. de janeiro do dno fin zembro último. Quanto à
do,. 519452 quilômetros. extensão das rêdes, nos

De acôrdo com os cados Estados, verifica se que
do Departamento Nacional São Paulo era a Unidade
de Estradas de Rodagem,
36.896 quilômetros (dos
quais 26.001 de estradas
não pavimentadas e 10,896
pavimentadas) pertenciam
ao plano rodoviélrio naci
onal, enquanto o estadual
era formado por 67.1n
quilômetros (61.633 de es

tradas não pavimentadas
e 5546 pavimentadas) Por
sua vêz, o plano rodovi-

da Federação mais bem
aquinhoada de estradas,
com 102,997km. Integrando
o plano redviário nacional,
havia (2.840 km. (2,591 pa
vimentadas e 349 não pa
vimentadas), ao passo que
o estadual tinha 9,895 km.,
sendo 7,848 não pavimen
tadas e 2.047 pavimenta
das.

�chtullg ! Achtung!
Schützt euch zeitig gegen den kommen

den 'strengen Winter und besucht das

Magazine Climax,
von der Fabrik DIREOKT an qen VER

BRAUOHER '- Wollsachen aller Art (100%
Wolle) usw. ,in kürze Gebäude Hertel (ex-Loja
Calçados Gosch).

'.0 2.�7öDF ABUIL DS 1964

,

Recebemos o 1 (J número
de "Avtculrura Brasileira",
revista de 48 páginas,
lançada no Estado da
Guenebara sob a direção
dos jornalistas M a r i o
Vtlhene e Lauriston von

Schmidt"
"Avicultura Brasileira"

destine-se a ser o espêlho
do extràordinério desen
volvirnento que se vem

regtstrendo na indústrie
avícola nacional nos úln
mos enos, As, ernprêsas
avtcules mais importantes
de São Paulo, Guanebare
e Rio de janeiro apoiam
a nove revista, garantindo,
lhe excelente epresenteção
gráfica e matéria atuali
zada, focelizando os econ

tecimenros avícolas de
todo o pets.

Senador Atílio, Fontana Critica "Aviculturca 'Brasileira"
o Sr. Atílío . F�ntana Afirmou' 'que essas re-

(PSD Santa Oa ta r í.n a] �inarias servirão p a r a
protestou contra o decre aumentar o deficit já vo
to presidencial de en- lumoso apresentado pelo
cam paçäo das refinarias Lloyd, Rêde Ferroviária
par.ticulares çle petróleo, Federal. Fábrica Nacio
observando .que os pri- nal de Motores e outras
meiros efeitos da medida emprêsas estatais,' rete
já estão surgindo, com a rindo-se também à infil
subida do dólar em cer- tração comunista na Pe
ca de 300 cruzeíros, em trobr ás, para advertir o

poucos días. Pais de que, na primeira
greve, agora, o abaste
cimento entrará em co

lapso, com consequências
negativas nas atividades
econômicas da Na ç ã o.
Frisou, afinal, que o di
nheiro empregado nas

indenizações das refina
rías encampadas traria
maior' beneficio ao Pais
se fôsse utilizado em ou

tros setores, visando ao

aumento da produção de

fertilizantes, "tão neces

sários ao desenvolvimen
to da agropecuária".

(Transcrito de "O Globo")

No seu 10 número, "Avi
cultura Brasileira" pública:
"Filiélis vão fazer guerra
de metrizes"; "Poedeira
especial para o Brasil";
"Um só vírus cause leu
cose"; "Cernossa desceu
se carregando ovos";
"Rações já tem alta efici

ência", Prof. joaquim Cam
pos; "H & N está no Bra
sil'.'; "Paixão também fa
brica ração"; "Ao bater da
miÍquiDa", Prof. Apolonio
Sélles; "Oito nomes podem
decidir o futuro da avicul
tura"; "Shaver na Fazenda
do Calçéldo"; "Teste na

Guanélbara vai mostrar o

que é pinto bom"; "Noti
ciário Eaton"; "Variação
estélcional no prêço de
ovos".
A assinatura anual de

..Aviculture ßtest leire"
custa Cr$ 1 éOO,OO e' os
pedidos devem ser envia
dos ('cheque ou véle postal)
pare a editora Bresrletre
de Agricultura Ltde., Rua
do Rosário; 133. 20, sele
200, Rio de Ianetro, G3,
ZC-OO.

Sociais'

Prof. Kuni�ert Krause
Deflue em dera de hoje,

a dare natalícia do sr. Ku
níbert Krause, professor de
Escola Munterpel «Arnélie
Walter», ne localidade' de
Garibaldi.
Estudioso, além de de

dlcar-se aos numerosos

alunos que frequentararn
aquele esrebelecímento de
ensino, concluiu o pro
fessor Kunibert Krause o

Curso do art. 91 pelas Es
colas Reunidas Dom Bisco.
em São Paulo, titulo que
lhe confere um acréscimo
de cultura de professor em
nosso Município.
O proíessor Kunibert

Krause, enraizadonas Ira
dicionais familias de Ga
ribaldi, receberá em data
de hoje e amanhã um sem

número cumprimentos de
passagem de seu natalício.
ao mesmo tempo que será
felicirado, pois habilita ao

sr, Kunibert Krause a es

pecializar se na sua maté
ria, frequentando cursos de

grau superior.
«Correio do Povo» cum·

primenta o élniversariante

União Democrática Na'cional
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

Edital de Convocação
De conformidade com o que dispõe O Art, 29,

Capítulo IV, dos Estatutos, ficam convocSidos os

Membros efsti90S e suplentes do Diretório .Munici
pai, os Vereadores eJeitos pelo Partido e seus res

pecti90B suplentes em exercício, para a convenção
municipal a realizar-se no dia 1� do corrente, às
9 horas, na sede do Diretório Municipal, para dis
cutir e deliberar sôbre a seguinte ORDEM DO DIA:

a) eleição do Presidente, Vice-PreSidente, Secre'
tários e demais Membros do Diretório Municipal
com os respectivos suplentes;

b) eleição dos Del�gad08 Municipais às Con
venções Regionais;

c) aSlöluntos' de mterêsse do Partido.

Jaraguá do Sul, em 2 de Abril de 1964.

JOSÉ NA.RLOCH - Presidente
OOTACI-LIO P. RAMOS - Secr. Geral

Ate,nçãol Atençãol
Proteja-se em tempo contra o rigoroso

inyerno que se aproxima,' visitando o

Magazine Clímax,
em 'brege funcionando na ex-loja Calçados
Gosch (Edifici,o Hertel), tôdos os artigos de lã

(garantido 100% lã) da FÁBRICA DIRETA

MENTE ao 80N�UMIDOR.

domingos, às 12,45 horas, na

faixa' de 1090 Kcs,:

ED�evista ,com o depul,aélo,Pedro Colin
Rádio Colon' - agora em sUßS novas instala

ções, à Rua do' !)rjn�ipe, 839 - 1.0 andar JOIIVlLLE

Assuntos Gerais;

'Jaraguá do Sul, 24 de' março de 1964.

G. A. Marqu8rdl ,- D'ir. Presidente
Acham-se à disposição dos' Srs. Acionistas, os

docume tos de que trata o Art. 99 do Decreto-Lei
2627, de 26/;)/40.

Pelo presente edital de convocação e tendo
em vista o estabelecido na letra A, do, artigo 27
dos Estatutos Sociais, ficam convi<.iados os senhores
sócios para a Assembléia Geral Ordinária a'realizar
se na sede social, no dia '6 do corrente, às vinte
(20) h;oras, com a seguinte ordem do dia:

a} - apresentação do relatório e prestação
de contas da atual Diretoria;

b) eleição do Conselho Deliberativo;
,c) - asslllDtos diversos de interêsse da .socie

dade.

Clube Atlético Baependi
Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇÃO

��.� e·e.'i i';. .T i'..te e·e ..Qf••••••• e·e ir•••••y�.te .'0'. ewe"'· ':�t. ••••••••••-c •••••••••• :a

� Emprêgo �
�� As Lojas DOUA T, desejando ampliar .�
�� suas ativ�dade� promocionáis de venda�, tem �1
[: vaga. para maIs uni vendedor especiahzado, :1
�: pagando ordenado e comissão.' =1[� ',Base aproxim'ada de renda mensal de �

�:
Cr$ 50 OOO�OO. :

� '_ É necessário que Q candIi:lato sel'a �1Não havendo número legal na hora indicada· t' f I
•

f :' mo orlsta, a e o alemão, boa caligrafia, e :
para uncio.namento da Assembléia Geral Ordinária, �: que tenha bom conheoim&IlJto de artigos :1esta será mstalada meia hora apõs, ou sejl:\, às [= eletro domésticos :
20,30 �oras, com a presença de qualquer número

iL É. inutil apr��entar-se não preenchendo !
de SÓCIOS.

_ ,"
.

.' : o's raquil!dtos acima.
" �1

Jaraguá do Sul, 26 de março de 1964. �� Melhores infol'mações nas Lojas DOUAT �l
CLUBE ATLÉTIC� BAEPE�DI f� com o s.enpor VICTOR ZIMMERMANN.

. �l
Loreno M�rc.llo - Preslden\e e··········�: .... ·,::nc:··.··.·�I'0.... ·.·"'='·......n�·.......·��·....••n: .......n�.......n�

NOT A:

Solene làstalaçãc da
Campanha de }

Especialização lndustrial
I'

Sob os auspícios do
Mlnisrério de Educação
e Cultura, foi solenemente
instelede dia 17 'do cor

renre a Campanha de Es
pecialização Indusfrlel que
vtsa ó formação de 50

Manifestação
Democrática

mil 'operários em mão de
obra especleltzade. O alo

que contou cem a presença
do Dr, Armando Hilde
brand, foi realizado no

euduórlo da Escola Técni '

ce Tupy com a presença
de altas eutorldedes I e

represenranres do mundo
mdustrtal. A coordenação
de campanha em Saóta
Catarina, está afeta ao

Dr. Rélul ôchmídr Diretor
da Escole Técnica Tupy,
que, ao receber ofíciel
mente o cargo, proferiu
brilhante discurso, discor
rendo sobre o importante
acontecimento na vida
industrial do país, O Dr.
Armando Hildebrand, Di
retor do EnstnoIndustrtel
do M.E.C.. nroferíu a

eule inaugural.' O curso,
atingirá de inicio os mu

nicípios de Ioinville, Biu
menau e Florianópolis

Em Ieee dos aconteci
mentes que vem abalando
rode a Nação, o povo de
Ioinville no diá 25 próximo
passado, demonstrou em

praçe pública os seus

sentimentos democráticos
repudiando arrevés da
palavra de vários oradores,
qualquer movimento que
venha Impedir o funcio
nernenro das instituições
democráricas. Sob intenso
temporal, homens de todas
as classes sociais compa
receram, à Praça da Ban,
deira num esperaculo ci
vico dos mets ímpress!o
nantes de que se tem no

ticias. Aos gritos de Viva
a Democracia, o povo a

plaudíu delirenremente os

oradores que, desfilarem
no patriótico movimento.

Soro Comerciante e

,Industrial: Na salva-
'

guarda dos teus
ioteresses, inscreva
te na Associação
Comercial e Indus
trial de Jaraguá do
Sul.

Indústrias Reunidas Jaraguá S. A.
Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇÃO
Säo convooados os Senhores cionistas da

Indústrias Reunidas Jaraguá S. A. para a Assem
bléia Geral Ordinãria, a realizar-se no dia 25 de
abril de 1964, às nove horas da manhã, na sede
social à rua Rodolfo Hufenuessler, 715/901, a fim
de delibera:rem sôbre a' seguinte ordem do dia:

1 - Aprovação do Balanço e Contas do exer-

cício de 1963; •

II - Eleição do nôvo Conselho Fiscal;
III - Assuntos de interêsse da"Sociedade.

NOTA: Acham-se a disposição dos Senhores
Acionistas os documentos a que se

refere o artigo 99, do decreto-lei n. 2.627 de 26/9/40.
Jaraguá do Sul, 2 de abril de 1964.

Rodolfo F. Hofenuessler - Diretor Presidente

TextiÍ eyrus S/A. - Indústria de Malhas
Assembléia Geral Ordinária

EDITAL DE OONVOCAÇÃO
,Ficam convidados os Srs. acionistas a compa�

recerem a Assembléia Geral Ordinária, ,a realizar
se no dia 29 do abril de 1964, às 15 horas, na sede
da Sociedade à Rua CeI. Pl'ocopio Gomes de Oli
veira, 285, afim de deliberarem sôbre a seguinte,

ORDEM DO DIA:

A) Aprovação do Balanço e contas do exerci
cio' de 1963.

B) Eleição dos novos membros do Consêlho
Fiscal.

C)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




